
                     ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу чл. 7. и 10. Закона о комуналним дјелатностима (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
републике Српске'' број 67/16, 36/19 и 61/21), чл. 16. и 19. Закона о водама (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/16) и члана 27. Статута града Зворник-
пречишћен текст (''Сл. гласник града Зворник'' број: 5/17),  Скупштина града Зворник на 14. 
редовној сједници одржаној _________2022. године   донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о уступању водовода у МЗ Дивич на  
привремено коришћење и  управљање 
АД ''Водовод и комуналије'' Зворник  

 
I 

Град Зворник уступа на привремено коришћење и управљање изграђени систем 
водоснабдијевања у Мјесној заједници Дивич  АД ''Водовод и комуналије'' Зворник. 
 

II 
Водоводни  систем је у власништву града Зворник, који се састоји од пумпне станице снаге 2,2 
кв, потисног  цјевовода од пумпе до базена  промјера 2 цола и базена капацитета 30 м3. 
 

III 
АД ''Водовод и комуналије'' Зворник је дужан са уступљеним објектима поступати са пажњом 
доброг домаћина, да спроводи њихово одржавање, чување и намјенско коришћење. 
 

IV 
За вријеме привременог коришћења уступљених објеката, привремени корисник је дужан 
плаћати комуналне услуге, утрошену електричну енергију и све друге обавезе које настају 
приликом коришћења уступљених објеката. 
 

V 
О уступању водоводног  система сачиниће се уговор који ће у име града Зворник потписати 
Градоначелник Зворника. 

VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
Правни основ за доношење одлуке  је садржан у члану 7. и 10. Закона о комуналним 
дјелатности којим је прописано да јединица локалне самоуправе за обављање комуналне 
дјелатности  може основати јавно комунално предузеће или те послове повјерити другим 
привредним субјектима.  
Разлози за доношење: АД'' Водовод и комуналије'' Зворник је јавно предузеће које је у 
већинском власништву града Зворник. Предузеће управља постојећим градским водоводом, као 
и водоводима који су ранијом одлуком предати на управљање а за што  је и материјално и 
кадровски оспособљено, тако да је цјелисходно да му се преда на управљање и наведени 
водоводни  систем.    
Предложена одлука је у складу са Законом о комуналним дјелатностима и предлажем 
Скупштини њено доношење. 
 
 
 
 ОБРАЂИВАЧ                     ПРЕДЛАГАЧ 
            ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА 


